
D I S P O Z I Ţ I A Nr.286
din 25 mai 2020

privind: organizarea și desfășurarea în format electronic a ședinței ordinare a Consiliului Local Ianca
din data de 28 mai 2020.

Primarul oraşului Ianca, judeţul Brăila;
Având în vedere:
►că în prima zi de la ieșirea din starea de urgență nu erau adoptate actele normative cu privire

la reglementarea stării de alertă, prin Dispoziția nr.285/15.05.2020 a fost convocat Consiliul Local
în ședință ordinară la data de 28 mai 2020, cu prezența fizică a consilierilor locali și invitaților,
apreciind la acel moment că măsurile de relaxare care se preconizau vor permite și desfășurarea
ședințelor în condiții normale;

►faptul că nici actele normative adoptate ulterior nu reglementează cu precizie numărul maxim
de persoane care se pot întruni în adunări publice sau în spații închise, ori dacă ședințele autorităților
deliberative locale se pot organiza și desfășura cu prezența fizică a aleșilor locali;

►necesitatea menținerii în continuare a măsurilor de precauție pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19;

În conformitate cu:
►dispozițiile art.133 alin.(1), art.134 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019-privind Codul

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
►prevederile art.34 alin.(1), art.35 alin.(2) și art.351 din Regulamentul de organizare şi

funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Ianca, aprobat prin Hotărârea nr.54/31.08.2016, cu
modificările și completările aduse prin Hotărârea nr.44/26.03.2020;

D I S P U N E :

Art.1.-(1) Ședința ordinară a Consiliul local al oraşului Ianca din data de 28 mai 2020, ora 1500 ,
se va organiza și desfășura în format electronic, în aplicația https://web.whatsapp.com.

(2) Președinții comisiilor de specialitate vor organiza și desfășura ședințele pentru avizarea
proiectelor de hotărâri pe data de 26 mai 2020, cu prezența fizică a consilierilor locali, în sala de
ședințe din mansarda clădirii consiliului local într-un interval orar  decalat, începând cu ora 1300,cu
portul obligatoriu al măștii și mănușilor de protecție și cu păstrarea distanței sociale.

Art.2.-În vederea exprimării și transmiterii votului în format electronic pentru adoptarea
hotărârilor consiliului local, prin grija secretarului general se va transmite tuturor consilierilor locali
modelul scris al buletinului de vot.

Art.3.-Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina proprie
de internet-la secțiunea Monitorul Oficial Local, prin grija secretarului general.
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